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දවස් 4� �ස්ෙස� අඩ අ�ෙ� ල�ගල ඉ�ව� ��න ෙතල ෙම�ක�ද?

* ෙබෙහ� පැළෑ� මහ වනා�තරෙය� 
* ල�ග ලට ආෙ� �ක වසර 200� පැර� ව�ෙට� � ව� 
* ��බර ��ෙර� සං� ධා නය හරහා එ�ස� ජා��ෙ� සං� ධා න ෙය� ආධාර 
* ෙහළ ෙවද කම හා ෙ��ය ෙබෙහ� පැළෑ� ��ම අර � ණ�

ෙල�ක උ� ම ය� බවට ප�� නක�ස් ර��ත කලා ප යට අය� ල�ගල �ාෙ� �ය ෙ�ක� ෙක��ඨා සය �රා �� ද  �ය අ�ත �� �� හා ව�මෙ� ද�නට හා අස- 
�නට ලැෙබන ෙබ�ෙහ� දෑ සැබැ ��ම ඇස් ක� අදහා ගත ෙන�හැ� තර�ය. ඉපැ �� �ංහල ෙවද කම පර �ප රා ෙව� පර �ප රා වට පව�වා ෙගන ය�� අද ට�

�ංහල ෙවද කෙ� �ස්�ත හාස්ක� පාන ල�ගල ෙවද පර �ෙ� තව� අන� භව �ය කට � �ත� දැ� මට අ� භාග� ව�ත ��.

ෙ��ය ෛවද� �ද�ා වට අ�ව ��ස් ��ෙ� �ව කළ ෙන�හැ� ෙර�ග ය� නැ� තර�ය. වසර ප�ද හ ස කට වැ� ඉ� හා ස ය කට නෑක� �යන පර � රක �� �යැ�

හ� �වන ල�ගල පැ� �න� අතර ෙහළ ෙවද කෙ� ද�ෂ ක� ද�වන ෙ��ය ෛවද� ව� පන හ� පමණ තව ම� ල�ගල �ෙ� ශෙ� ��� ���. එම ෛවද� ව�

ල�ගල �ාෙ� �ය ෙ�ක� කා�යා ලය ම�� පව �වා ෙගන ය� ලබන ල�ගල ආ� �ෙ�ද සංර �ෂණ සභාව �ෙය� ජ නය කර �� �හඬ ෙස�ව යක �ර තව ���.
එම ෛවද� ව �� අත �� ��ධ �� කාර �ම සඳහා ��ධ දස්ක� ද�වන ��ස් ෙබ�ෙහ�ය.

�ධාන අ� � ව�ය �� ඇව �ය

ෙ��ය ෙවද ක ෙ�� ඔ��ට අත� වශ� ඖෂධ �ෂ්පා ද නය ෙකෙර� ෙ� ෛවද� ව ��ට බල පාන ගැට� �ස�. එම ගැට� හ� නා ග� ��බර ��ෙර� ප� සර සං�- 
ධා නය ල�ගල ෙ��ය ෛවද� ව ��ෙ� ආ� �ෙ�ද �ෂ්පා දන ඉහළ නැං�ෙ� අර � �� ඖෂධ �ෂ්පා ද නෙ� � බල පාන ගැට� �සඳා ෙ��ය ෙවද කම නඟා ��- 
�ෙ� �ෙශ�ෂ වැඩ ස ට හ න� ප� � යදා සං� ධාන කර ���.

එම වැඩ සට හන යටෙ� පළ � ෙව�ම �� �ෙ� ‘ල�ගල �ල�ා� ෛතලය’ ��ෙ� කට � �තය. �න ගණ න� �ස්ෙස� මහ වනෙ� ඇ� � �� ෙතල ��ම සඳහා

අවශ� ඖෂධ ෙස�යා �ෙග න �� ෙ� කට ��ත ආර�භ �ෙ� ��ධ �ෙජ� ප හාර මධ� ෙ�ය.

�ය ගණ න� � ෙ��ය ඖෂධ ව�ග ෙව�කර �� �� ෙව� �රා �ල�ා� ෛතලය �� තැ�ෙ� කට ��ත �� �ෙ� ආ� �ෙ�ද ෛවද� (�ෙශ�ෂ) ඩ���. එ�.
ෙ� .එ�. �. �� බ�ඩා ෙවද ම හතා අ��.

�න හත ර� මද ��ෙ� කැකෑ ෙරන ෙ� ෛතලය �ෙඳ�ෙ� අ�� ස්ථාන ය ක �ය. අනා � ම� ෙවද පර � රක පස්වැ� ��ක වන ආ� ෙ�ද ෛවද� �� බ�ඩා

මහතා �ය ෙවද පර �ප රාෙ� ත� අප හා ෙහ� කෙළ� මහ� අ� මා න ෙය�.

“ෙ� ෙතල ���� ��දර වැ� ෙය� දා�ෙ� නැහැ. �න ගණ න� ෙතල �� නවා. ප�ව තම� �ම ෙය� ��දර වැ� ක ර�ෙ�.

�න හත ර� �තර යනවා ෙ� ෙතල �ඳ ග�න. �� ඇව �ය පැළෑ �ය �ධාන කර ග� ඖෂධ ව�ෙට� � ව� තම� �ල�ා� ෛතලෙ� �ෙය�ෙ�. �� ඇව �ය �ස

ෙකස් සඳහා ෙබ�ෙහ� �ණ දා යක ෙබෙහ� පැළෑ � ය�. �ස ෙකස් ක� � මට, අක ලට ෙකස් වැ�ම හා පැ�ම වෙ� ෙ�ව� ෙ� ෙතල භා� ත ෙය� නව �ව�න ��- 
ව�.

ඒ වෙ�ම ෙ� ෙතලට එ�ක රන අෙන� ඖෂ ධ ව �� �ෙස� ෙස� ෙර�ග ෙම�ම වාත ෙර�ග ව ල ට� �� කාර ලැෙබ නවා. ෙසම �ත වාෙ� අව ස්ථා ව ල� පවා ෙ�

ෙතලට එ�කර �ෙබන ඖෂධ ව�� �ණ ලැෙබ නවා.

ඒ වෙ�ම ඇ�ම ෙර�ග යට �ට �� ගා�න �� ව� ෙතල� ෙ�ක. වාත ෙර�ග පව �න ��ග ල � �ට� ෙ� ෙතල භා�තා කර�න �� ව�. කැ�� ��� අංශ යට

අදාළ ඖෂ ධ� ෙ� ෙතලට එක� ෙවනවා. ඒ �සා තම� ය� ෙකෙන �ෙ� �සට පහ ර� වැ� ණ හම ෙ� ෙත� �ක� ගා� ව හම අ� ෙවලා ය�ෙ�.

��ෙ� තැ�� ��� ෙම�ම �ඩා කෘ� ස� �ෙග� �� රට �� වන හා� ව ල ට� ෙ� ෙතල භා�ත කර නවා. �� ස්� �ව ල �� ෙ� ෙතල භා�ත කර නවා.

අෙ� ෙවද පර �ප රාෙ� පස්වැ �යා තම� මම. ෙ� �ය� ෙස�රම �� කාර �� වෙ�ම ෙබෙහ� ව�ෙට�� අද ට ට� �ස්ෙක�ළ ෙප�� වල �යලා අ� ස�ව �ෙය- 
නවා. ෙවන ක� �� ගාව ෙ�වා නැහැ.

ආ� �ෙ�ද ෙදපා �ත ෙ� ��ව පවා ෙ� ෙතල අෙප� ඉ�ල නවා. න�� වා�ජ ම�ට ෙම� ෙ� ෙතල ���න පහ � ක� අ�ට නැහැ. එෙහම බලා ෙප� ෙර� �� ව ��

නැහැ. ෙම�කද ෙ� ෙත�ව �� �වය ලබ�ෙ� අවට �ව �වන ��ස්. ඔ��ෙ� �භ ���ය ෙව� ෙව� තම� ෙ� ෙතල ���ෙ�.

ෙතල ���ෙ� �� ණ�න ෙනෙව�

අෙ� ��තලා වසර 200 ක පමණ ඈත අ� තෙ� ව�ෂ ගණ න� අ�හදා බල ලා ත ම� ල�ග ල ටම ආෙ� �ක ෙ� �ල�ා� ෛතලය ෙස�යා ෙගන �ෙය�ෙ�. ඒ
�ස්ෙක�ළ ෙප��වල අෙ� ��ත ලාෙ� න� පවා �යැ �ලා �ෙය නවා.

මහ වන �තෙ� �ෙයන ඖෂධ ව�ග ෙගනැ�ලා ෙක�ටලා ඒවෙ� �ෂ ෙවනම ෙව�ක රලා සර�� ව�ග ඉතා ��� �� හට �� කරලා අර ෙගන අඹ ර�න

�ෙයන ඖෂධ ව�ග අඹ රලා අර� තම� ෙ� ෙතල සැක ෙස�ෙ�. මට ෙවද සාස්තෙ� ලැ�ෙ� මෙ� �ය � මා ෙග�. එ�මා ඒ කාෙ� ෙ� පළා ත ටම ෙවද ක- 
�කළා. මම� ෙ� කට �� කර�න අර� වසර 30 පමණ ෙවනවා. ”

පාර �ප � කව අනා � ම� කාල යක �ට පැවත එන ල�ගල ෙවද පර �ර ෙව� ෙව� ඔ��ෙ� �ෂ්පා දන නැවත පණ ගැ�� මට අත ෙදන ��බර ��ෙර� ප� සර සං�- 
ධා නෙ� සභා ප� ආන�ද කන හැ ර ආ ර�� මහතා පව ස�ෙ� අභා ව යට යන ෙ��ය ෙවද ක මට �ව ය� ලබා � ෙ��ය ඖෂධ පැළෑ � ව �� �ෙය� ජ නය ගැ�ම තම

සං� ධා නෙ� අර �ණ බව�.

“ල�ගල �ය�ෙ� ‘ජන ෙක�ෂ්ඨා ගා ර ය�’.�ංහල ෙවද කෙ� අ��� ��� ස්ථාන ය�. ෙ� ප �ෙ� ශෙ� මහා වනා �තෙ� අප අපට ප� ස රෙ� ඉතාම පැර�

ෙම�ම අ��� ඖෂධ ව�ග ගණ නා ව� අද ට� ඉ� � ෙවලා �ෙය නවා. ඉතා ම� රහස� ෙබෙහ� ව�ග �� බඳ දැන �� ෙබ�ෙහ� ෛවද� ව �� ෙ� ෙව�� �ව ��

අතර ෙන�� �ම ගැන අප කන ගා� ෙව�න ඕෙ�. ෙ� ෙවද ම හ �ව� ජා�ක ස�ප ත� වෙ�ම ෙල�ක ය ටම ස�ප ත�. ඒ �සාම තම� අ� උ�සාහ කෙළ�

ෙල�ෙ� �� ��ට ෙසත ශා��ය සල ස�න �� ව� ෙ� �� කාර �ම ඉ� � යට ෙග� ය�න.

ඉ� � යට තව� ෙබෙහ� හද නවා

�ෙස� ෙර�ග �ව ක ර නවා �ය�ෙ� �� ස්��ෙ� �� ෙ�ම ෙග�ඩ දැ� ම�ෙ�. ඒ �සා තම� ��බර ��ෙර� ප� සර සං� ධා නය �� හට ෙත� ව�ග �ෂ්පා ද නය

කර�න අ� උ�සාහ කර�ෙ�. අප ෙ� ව�ාපෘ �ය කර�ෙ� ෙ� �ෂ්පා දන රට �රා ෙබද�න ෙහ� ලාභ උප ය�න ෙහ� ෙන�ෙව�. ෙබෙහ� ග�න එන

සාමාන� ජන තා වට �� කාර කර �න�. ෙ� ෙවද ම හ �ව� සමඟ එක � ෙවලා අ� තෙ� භා� ත යට ගැ�� �� කාර �ම ව ලට �ව ය� ලබා ෙදන එක� අෙ� අර �- 
ණ�. ෙ� කට �� සා�ථක කර�න අ�ට එ�ස� ජා��ෙ� සං� ධා නෙ� �ඊ� ප� සර වැඩ ස ට හන උද� කර නවා. ෙ� ෙවද මහ �ව ��ෙ� තව� ව�ෙට��

�� ප ය� අ�හදා බල�න වෙ�ම ඒ සඳහා අවශ� සහාය ලබා ෙද�න අප ඉ� � ය ට� බලා ෙප� ෙර��� ෙවනවා”

�� බ�ඩා ෙවද මහතා පර �ප රා ෙව� ආර�ෂා කර ෙගන එ� ලබන �ස් ෙක�ළ ෙප�� �ය�ල අප ඉ� �ෙ� �ග හැ�ෙ� මහා අ� ත යක �ය උ� මය ��ෙල� �ව

අ� අයට ෙප�ව ��. ඇෙස� ක� ව� ඇ�� කල ඇසට හා� ය� ෙන�මැ �ව ඉව� කරන �ශ්�ත ෛවද� �ම ෙම�ම ��ස් ��ෙ� �ය� ෙලඩ ෙර�ග ව ලට

�ත��ෂ ෙම�ම අ��� බව සඳ හ� ව�නා ෙබෙහ� ව�ෙට�� �ග� �ස්ෙක�ළ ෙප�� �ස� තව ම� ෙ� ෙවද මහතා ස�ව පව�.

�ස්ෙක�ළ ෙප�� �යැ �� ව�ෂය ෙලස සට හ�ව ඇ�ෙ� 1904 �. �ංහල ආකා රා� �� ෙව ළට ෙමම �ස්ෙක�ළ ෙප�� �යා ඇත.

ෙම� අංක නය ��� ෙම�ම වැර �� තැන� ෙ�ද �ස්ෙක� ළ ෙප�ෙ� අව සා නෙ� එවා �වැ �� කර නැවත �යා ඇ�ෙ�ය.

එප ම ණ�ද ෙන�ව �� බ�ඩා ෙවද මහ තාෙ� පර �ප රාෙ� අ�ත �� �� �ත� ��� අ�හදා බලා සා�ථක � ෙබෙහ� ව�ෙට�� ගැන �ස්ෙක�ළ ෙප��වල

��ධ �ම ඔස්ෙස� සල �� තබා ඇ� අ�දම අපට ෙප�නා ��ෙ� �� බ�ඩා ෙවද මහ තාය.

ල�ගල �රා ණය �� බඳ ගෙ� ෂ ක ෙය �ට හ� වන ��ත ෙම�ම �වාද ඔස්ෙස� ගම� කළ �ට අ�ත රාවණා �ගය �� බඳ ෙබ�ෙහ� ෙ� ෙස�යා ගත හැ�ය.

ෙ� හද�ෙ� රාව ණාෙ� ෙ��ද?

රාව ණාෙ� ඖෂධ උය න� ලෙ� ගල ස� පෙ� පැව �ම හා ඒ ආ�තව �ව�� උද �ය ෙ� උයෙ� ඖෂධ ��ධ �� කාර සඳහා ෙය�දා ග� බවට සා�� ෙ� ප� ස- 
රෙ� ෙක�ෙත �� හ�ෙ�. �ෙශ� ෂ ෙය� �ං හෑ�ෙ� � ල�ගල වැ� ය�ට හ�� ඇ� ��ධ ආ�ධ ෙක�ටස් රාවණා �ගෙ� පැවැ� අ� ආ�ධ ෙක�ට ස් �ය හැ� බව

පැවෙස�. ආචා�ය ��ය �ණ ෙස� ක ර ය�ට අ�ව ෙ�වා ‘ශර’ ෙලස හැ� �ෙව�. ඒවා රාවණා �ගෙ� අ� ආ� ධ වල ෙක�ටස් බව පව සන ��ය �ණ ෙස� ක ර ය� පව- 
ස�ෙ� එවැ� අ� පැවැ� සමා ජ යක ඒවා �� �� වන �වාල සඳහා �� කාර �� �ම ද ල�ගල ප� ස ර ෙ�ම පැව� බව�.

ල�ගල, �ම ස්සල, �තා එ �ය හා හ�ගල පව �න පැර� ඔ� උය� ද රාවණා �ගය ද�වා �ව යන බව� ල�ගල ෙන�ෙහ�� ඉල �ක ගල රාව ණාෙ� ෙජ���ෂ

�ද�ාෙ� අංශක �ං�ෙ� අංශ කය � බව ල�ගල වැ� ය� සඳ හ� කරන බව� ��ය �ණ ෙස� කර මහතා පව ස�.

ල�ගල � හ� වන රාව ණෙ� ම� උයන ෙම�ම එම ප� ස රෙ� පම ණ� හ� වන ��ධ පැළෑ� ව�ග අද ට� �� හ ල ය� ඉ�� කර �ෙ�. ෙ� පැළෑ � ව �� අ�- 
තෙ� ලබා ග� මහ� �� එල ව�ත මා නෙ� තා�ෂ ණය ��� උ� රා ෙගන �ෙ�.

එවැ� වක වා � වක අෙ� ෙ��ය ෙබෙහ� පැළෑ� �ර � �� අෙ� උ� මය �� මට ��බර ��ෙර� ප� සර සං� ධා නය දරනා ෙ� වෑය මට ල�ගල ජන තා වෙ�

ෙම�ම ල�වා� ජන තා වෙ� කෘත ඥ තාව �� �ය ��ය. ෙන�මැ � න� වසර දහස් ගණ නක අ� තෙ� �ට �� �� ෙය� ආර�ෂා කර ෙගන එ� ලබන ෙ� ව�නා

ෙබෙහ�� ව�ෙට�� කාලෙ� වැ� ත ලා ෙව�ම වැළ� ය� ෙන�අ � මා නය.

ල�ගල රණ �ෙ�, නාරං ග �ව, ප�ෙ� �ය සහ උඩ �ය ආ� �ෙ� ශ ව ලට ෙම�ම ඇටැ �වල හා ර� �ඔ �ව ආ� ඉපැ �� ග�මාන වල ෙ� ෙවද පර �ෙ� ඇ�ෙත�

ෙවෙස�. ෙග� ෙව ද කම, ඇස් ෙවද ක මට පම ණ� ෙන�ව කැ�� ���, ස�වාංග ෙවද කම හා ස�ප ෙවද කම ඇ�� ෙබ�ෙහ� �� කාර �ම භා�ත කරන ෛවද� ව�

ෙ� ග�මා න වල තව ම� �ව� ෙව�. එම ෙවදැ � ර� ආර�ෂා �� ෙම� ෙන�නැ ව� ඔ�� ද�නා ෙවද ෙහ ද ක� හා ශාස්�ය ම� ව ට� ආර�ෂා ��ම වග � ම�.
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